SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Powiatu
w okresie od 31 maja 2011 r. do 28 czerwca 2011 r.
z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji

PANIE PRZEWODNICZĄCY,
WYSOKA RADO,
SZANOWNI ZEBRANI

W okresie od ostatniej sesji odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu.
Obradowano w pełnym statutowym składzie.
W okresie tym Zarząd opracował i przedłożył komisjom trzynaście projektów
uchwał Rady Powiatu. Były one szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji.
Proszę zatem Wysoką Radę o podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Obwodu Lecznictwa
Ogólnego S.P. Z.O.Z. w Słupsku za 2010 rok,
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Edukacji Regionalnej
w Warcinie za 2010 rok,
 zmiany uchwały Rady Powiatu Słupskiego Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011
roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 wyrażenia

opinii

Zachodniopomorskiego

do
w

projektu

uchwały

Sejmiku

Województwa

sprawie likwidacji

Portowego

Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie,
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 powierzenia Gminie Smołdzino zadania powiatu z zakresu edukacji publicznej
dotyczącego prowadzenia sezonowych szkolnych schronisk młodzieżowych
w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie,
 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz
wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 upoważnienia Zarządu Powiatu Słupskiego do złożenia do Narodowego
Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

wniosków

pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu
słupskiego” o dofinansowanie w formie dotacji oraz w formie pożyczki w ramach
Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji” (GISGreem Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach
użyteczności publicznej, w ramach III konkursu 2011 roku,
 zmiany uchwały Nr VII/56/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2011
roku w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Dębnica
Kaszubska dotyczącej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1136G,
 wystąpienia ze Związku Celowego Powiatów Lęborskiego i Słupskiego
Województwa Pomorskiego,
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata
2011-2020,
 zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok,
 zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Wyższe kwalifikacje
zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 zaciągnięcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego”.
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W ramach posiadanych kompetencji Zarządu Powiatu podjął dziewięć uchwał
własnych, które dotyczyły następujących kwestii:
 trzema uchwałami dokonano zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011
rok. Zmiany polegały na przeniesieniach wydatków miedzy paragrafami oraz
zmianach

polegających

na

przeniesieniach

planowanych

wydatków

dokonywanych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Ponadto
zwiększono środki o kwotę 74.000,00 zł na realizacje zadania inwestycyjnego
pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo-Lubuń” gmina
Kobylnica z rezerwy inwestycyjnej oraz zadanie związane z termomodernizacja
Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zostało podzielone na dwa paragrafy,
§ 6060 – zakupy inwestycyjne i będzie realizowane bezpośrednio przez
jednostkę organizacyjną powiatu tj. DPS w Machowinku za kwotę 62.607 zł
oraz pozostała część zadania będzie realizowana przez Starostwo za kwotę
136.163,00 zł. Całkowita wartość zadania ujęta w załączniku inwestycyjnym nie
ulega zmianie i wynosi 198.770,00 złotych.
 wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej. Zarząd Powiatu wydał pozytywna
opinię w sprawie pozbawienia drogi Nr 1308G od Komaszewa do drogi
wojewódzkiej Nr 213 o dł. 1.350 km leżącej w gminie Wicko oraz drogi
Nr 1323 od Krępkowic do drogi powiatowej N r 2320 o dł. 0,800 km leżącej
w gminie Cewice, kategorii drogi powiatowej w związku z zaliczeniem do
kategorii dróg gminnych,
 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Słupsku. Z dniem 1 września 2011 roku przedłuża się Pani
Jolancie Kamińskiej stanowisko dyrektora na okres pięciu lat szkolnych tj. do 31
sierpnia 2016 roku,
 przedłużenia

powierzenia

stanowiska

dyrektora

Zespołu

Szkół

Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Z dniem 1 września
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2011 r. przedłuża się Pani Mariannie Matias stanowisko dyrektora na okres
dwóch lat szkolnych tj. do 31 sierpnia 2013 roku,
 ustalenia procedury i zasad płatności za wydzierżawienie i wynajmowanie
nieruchomości będących własnością Powiatu Słupskiego oraz określenia
wysokości stawek czynszu z tego tytułu. Ustalone procedury będą miały
zastosowanie do wszystkich umów najmu i dzierżaw, których przedmiotem będą
nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego,
 zasad płatności za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego oraz
za zajęcie terenu położonego poza granicami pasa drogowego dróg publicznych
w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach
będących własnością Powiatu Słupskiego. Ustalone zasady będą miały
zastosowanie do wszystkich nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Słupskiego,
 upoważnienia do podpisania umowy kredytu długoterminowego w wysokości
1.849.155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Powiatu Słupskiego w roku 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Upoważniono p. Sławomira
Ziemianowicza - Starostę Słupskiego oraz p. Andrzeja Burego do podpisania
tego kredytu. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 9 lat tj. od 2012 do 2020 roku.
Pragnę poinformować Wysoką Radę o innych sprawach, którymi zajmował się
Zarząd Powiatu, i tak:
 wydał postanowienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Ustka pod nazwą „Ustka Rozwojowa”,
 zapoznał się ze sprawozdaniami z realizacji gminnych planów gospodarki
odpadami,
 zapoznał się ze sprawozdaniem z Realizacji Powiatowego Planu Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Słupskiego za lata 2009-2010,
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 zapoznał się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych,
 zapoznał się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy o stanie środków
finansowych na aktywne formy zwalczania bezrobocia,
 zapoznał się z wynikami konkursu o nagrodę „Białego Bociana” dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr
kultury,
Jeśli chodzi o sprawy drogowe, Zarząd Dróg Powiatowych realizuje następujące
zadania:
 została zakończona inwestycja pod nazwą „Remont nawierzchni bitumicznych
dróg

powiatowych

zarządzanych

przez

Zarząd

Dróg

Powiatowych.

W dniu 3 czerwca 2011 roku dokonano odbiorów technicznych odcinków dróg
powiatowych w miejscowościach Karżcino, Leśny Dwór i Darnowo,
 realizowany jest przetarg „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub –
Osowo – etap I, realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011.

Zakończono roboty bitumiczne na całej długości

inwestycji, wykonano pobocza gruntowe. Aktualnie prowadzone są prace
związane z wykonaniem chodnika w miejscowości Osowo. Zakończenie prac
nastąpi zgodnie z umową do 15 października 2011 roku,
 w dniu 24 czerwca 2011 r. został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę
odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gmin: Smołdzino, Słupsk,
Dębnica Kaszubska, Damnica. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Poldróg
Lębork. Zakres prac obejmuje wykonanie na odcinkach dróg powiatowych
nakładek bitumicznych oraz wykonanie nawierzchni z płyt yomb oraz betonu
cementowego. Termin wykonania tych prac przewiduje się do 30 września 2011
roku,
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 zakres prac bieżących zrealizowanych przez obwody drogowe Zarząd dróg
Powiatowych można otrzymać w wydziale Organizacyjnym w pokoju
Nr 205 lub 207).
WYSOKA RADO,
SZANOWNI GOŚCIE
Przejdę teraz do sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu , podjętych na
ostatniej sesji, i tak:
uchwałą Nr VII/50/2011Rada Powiatu wyraziła zgodę na zmianę nazwy
publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Z dniem 1 września 2011 roku nosić będzie
nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6
w Słupsku,
uchwałą Nr VII/51/2011 pozbawiono kategorii drogi powiatowej drogę Nr 1185G
Rzechcino-Nieckowo-Skórowo-Węgierskie do granicy powiatu, przebiegającą na
terenie Gminy Potęgowo. Pozbawienie drogi, kategorii drogi powiatowej następuje
z mocą od 1 stycznia 2012 roku pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii
dróg powiatowych,
uchwałami Nr VII/52/2011, Nr VII/53/2011, Nr VII/54/2011, Nr VII/55/2011
i Nr VII/57/2011 w sprawie udzielenia dotacji celowych na przebudowę dróg
powiatowych, zostały podpisane umowy z gminami: Smołdzino, Słupsk, Damnica,
natomiast umowa z Gminą Ustka jest w trakcie podpisywania. Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku w dniu 8 czerwca br. ogłosił przetarg na wykonanie robót
drogowych na drogach powiatowych, który rozstrzygnięty został w dniu
24 czerwca 2011 roku,
uchwałą Nr VI/56/2011 w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim
a Gminą Dębnica Kaszubska dot. realizacji zadania polegającego na przebudowie
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drogi powiatowej nr 1136/G, ze względu na zmianę zakresu robót drogowych
został przygotowany nowy projekt zmiany uchwały, który będzie omawiany na
dzisiejszej sesji,
uchwałą Nr VII/58/2011 Rada Powiatu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy
finansowej Gminie Miejskiej Słupsk z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na realizację zadań związanych
z zabezpieczaniem Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W dniu
3 czerwca br. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem
Słupsk. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 18 czerwca br.
w Objeździe,
uchwałą Nr VII/59/20011 dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Słupskiego na lata 2011-2020, polegające na zwiększeniu o kwotę
291,00 zł na projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Słupsku pn. Szansa na rozwój – szansą na sukces”. Zwiększono o kwotę
7.197,00 zł na zadanie związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku.
Zwiększono o kwotę 600 tys. zł w 2011roku i 600 tys. zł w 2012 roku na realizację
zadania związanego z przebudową drogi powiatowej w gminie Smołdzino;
zwiększono o kwotę 7.026 zł na realizację zadania związanego z przebudową
drogi powiatowej w Gminie Potęgowo oraz zmniejszono o kwotę 49.172,00 zł na
zadanie zadanie związane z przebudową drogi powiatowej Ciecholub – Osowo.
Ponadto zwiększono o kwotę 79.306,00 zł na realizację zadanie na pozostałych
zadań inwestycyjnych i zmniejszono o kwotę 5.992.339 zł składki zdrowotne
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w związku z zakwalifikowaniem ich
do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
uchwałą Nr VII/60/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na
2011 rok, zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.999,554,00 zł na realizację
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zadań bieżących i inwestycyjnych. Wprowadzono do załącznika inwestycyjnego
nowe zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych,
uchwałą Nr VII/61/2011 Rada Powiatu wyraziła zgodę na reprezentowanie
Powiatu Słupskiego w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej p. Joannę
Orłowską i p. Marię Matuszewską.

W końcowej części sprawozdania przedstawiam Państwu kalendarium spraw
ważnych dla funkcjonowania powiatu. Były to następujące spotkania:
31 maja poeci nieprofesjonalni z Grupy Wtorkowe Spotkania Literackie spotkali
się w siedzibie starostwa z gośćmi z Węgier biorącymi udział w dniach Kultury
Węgierskiej,
1 czerwca w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku odbył się festyn sportoworozrywkowy pn. „Boso przez Świat”. Przygotowano występy i kuchnie polową,
3 czerwca w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbyło się VII Słupskie
Forum Edukacji Regionalnej „Jeden dom, wiele narodów”. Złożyły się na nią
wystąpienia naukowców, regionalistów oraz prezentacje artystyczne,
3 czerwca w Sali lustrzanej damnickiego pałacu odbyła się uroczystość związana
z

jubileuszem

55-lecia

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego

im .Marynarza Polskiego w Damnicy,
6 czerwca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce odbyła się konferencja
rozpoczynająca realizację projektu
Europejskiej

w

ramach

współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

„MOS-T

w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla
wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”,
7 czerwca w Nowym Teatrze w Słupsku obchodzono XX-lecioe Samorządu
Pielęgniarek i Położnych oraz Międzynarodowy dzień Pielęgniarki i Położnej,
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10 czrewca w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku odbył się
Festiwal Klubów Wolontariusza. Podsumowano projekt „Stawiam na wolontariat”,
11 czerwca w Domu Kultury w Ustce odbyła się Gala Festiwalowa
VIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A. Organizatorem
festiwalu był szkolny Klub Filmowy „Amator” działający przy Zespole szkół
Technicznych w Ustce,
w dniach 10-11 czerwca w powiecie słupskim gościła delegacja z Niemiec na
zaproszenie Starosty Słupskiego w ramach obchodów X-lecia współpracy
partnerskiej Powiatu Słupskiego z Kreis Herzogtum Lauenburg. w programie
obchodów odbyła się konferencja w Starostwie Powiatowym z wystawą zdjęć,
zwiedzaniem budynku, występem chóru z akademii Pomorskiej w Słupsku.
Następnie odbył się festyn w Domu Pomocy społecznej w Lubuczewie, gdzie
występowali niemieccy i polscy artyści, a drugiego dnia gospodarze i goście udali
się do Warcina, gdzie zwiedzili pałac i CER, a także posadzili Dąb X-lecia,
16 czerwca w siedzibie Starostwa odbyło się podsumowanie współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu
słupskiego w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży,
16 czerwca podczas Powiatowych Obchodów Działacza Kultury w Siemianicach
odsłonięto

tablice

upamiętniającą

artystyczną

działalność

śp.

Katarzyny

Kaliszewskiej, a w Bierkowie rozdano „Białe Bociany 2011”,
17 czerwca w miejscowości Zaleskie

obchodzono Jubileusz XXV-lecia

Gminy Ustka,
17 czerwca miało miejsce uroczyste uruchomienie wodnego zespołu ratownictwa
medycznego (ambulansu wodnego) w Ustce,
17 czerwca w Zespole Szkół samorządowych w Kobylnicy odbyła się
Ogólnopolska Pomorska Wakacjada Taneczna w tańcach latynoamerykańskich
i standardowych. W zmaganiach tanecznych wzięło udział 180 par,
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18 czerwca w szkole podstawowej w Kwakowie odbył się Bieg Olimpijski
połączony z dorocznym festynem sportowo-rekreacyjnym. W biegu wzięli udział
p. Starosta, p. wicestarosta i p. Andrzej Wojtaszek – Członek Zarządu,
18 czerwca w Łupawie odbyła się rekonstrukcja Bitwy Napoleońskiej z 1807 r.
Powiat był jednym ze współorganizatorów,
25 czerwca w Kępicach odbył się IX Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Furmana
w rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów.

Dziękuję za uwagę.

